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I kampen mellem at bearbejde tabet af sin datter og bevare den kølige overflade møder vi Eva. Mest af alt
forsøger hun at finde modet til at slutte sit eget liv, hvilket de tilfældige sammenstød med den tilsyneladende

livsglade Monika står i vejen for.   

Romanen stiller spørgsmålet, hvor meget vi egentligt vover at trænge os på, når nogen har det svært. For hvor
meget blander vi os egentligt i hinandens liv, som ven, som medmenneske? Historien kredser omkring de to
kvinder, Monika og Eva, som er lige gamle, bor i samme forstad til Stockholm, på samme gade, men i helt
forskellige verdener. Begge forsøger de at komme videre efter en stor sorg, men på helt forskellige måder!
Den livsglade Monika kører 120 kilometer i timen derudaf med carpe diem som kompasnål, mens Eva tager
på arbejde, drikker kaffe og udelukkende venter på, at dagen skal indtræffe, hvor hun tager sit eget liv.  

De mødes tilfældigt og et ikke planlagt venskab vokser frem. De tager på roadtrip sammen, på noget så vildt
som en motorcykel! Men kan venskabet stå distancen ...  

Felicia Welander er vokset op i Stockholm. Hun er magister i Almen Sprogvidenskab fra Stockholms
Universitet. Efter at have arbejdet som redaktør og skribent en del år udkom hendes debutroman, Måske i
morgen, i 2015. Efterfølgende fik hun et stipend til Bergmangårdana, hvor hun skrev opfølgeren, Kun i dag,
på Ingmar Bergmans private bibliotek. Hun skriver i øjeblikket på sin tredje roman af det, der skal blive en

trilogi. Felicia bor og arbejder i Stockholm og Bollnäs  

”Varm, følsom, humoristisk og undervejs mørkt skildrer Felicia Welander to kvinder, der mødes når alt i livets
har vendt vrangen ud. Netop den type roman, man absolut ikke kan lægge fra sig, eftersom den leverer både

underholdning og dybde: lidt som en svensk pendant til Jojo Moyes!" Annika Bladh
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